
Geachte inwoners van Hof van Twente
Met deze pagina’s in het Hofweekblad bied ik u graag het Hofjaarverslag over 2011 
aan. Een jaar waarin ik als waarnemend burgemeester van Hof van Twente ben 
benoemd en waarin bovendien bekend is geworden dat de periode van waarne-
ming is verlengd tot juni 2013. In 2011 is ook het 10-jarig bestaan van deze  
prachtige gemeente gevierd. Verderop in dit Hofjaarverslag een korte terugblik. 

Begin 2011 was een turbulente periode voor onze gemeente. Burgemeester Kok 
beëindigde om gezondheidsredenen zijn werkzaamheden. Daarnaast kregen 
perikelen in de top van de ambtelijke organisatie de nodige aandacht in de pers. 
Twee externe onderzoeksrapporten legden bloot dat raad, college en ambtelijke 
organisatie hun functioneren kunnen verbeteren. Het is goed om vast te stellen dat 
in 2011 ook een begin is gemaakt met deze verbetering en dat er in het afgelopen 
jaar veel goede dingen tot stand zijn gebracht.

Naast een kleine greep uit belangrijke en bijzondere gebeurtenissen leest  
u bovendien hoe de gemeente Hof  van Twente het in 2011 heeft gedaan op het 
gebied van dienstverlening, burgerparticipatie en de afhandeling van bezwaar-
schriften en klachten. 

Drs. J.H.A. (Jeroen) Goudt
Burgemeester 
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Hof van Twente in 2011
 
KunstWerk Diepenheim
In februari 2011 werd door de gemeenteraad ingestemd met het concept-steden-
bouwkundig plan en de samenwerkingsovereenkomst met externe partners. Op 
30 maart 2011 is de samenwerkingsovereenkomst getekend door Kunstvereniging 
Diepenheim, KUNSTen op Straat, Stichting De Zwaan, Stichting Cultureel Erfgoed 
Hof  van Twente en de gemeente. Hiermee werd het startsein gegeven voor een 
verdere uitwerking van het project, waarbij de oude kern van het Stedeke  
Diepenheim wordt omgevormd tot een bruisend kunst- en cultuurcentrum.  
Gedeputeerde Maij bracht in mei een bezoek aan Diepenheim en liet zich  
uitgebreid informeren over de plannen. 
Tijdens een workshop in september 2011 is met de partijen en de direct  
omwonenden gediscussieerd over de herinrichting van de openbare ruimte.  
De thema’s waren onder andere: de pleinvorming rond De Pol, de inrichting van 
de Nijenhuizerleiding en de inpassing van De Bleek. Ook de herinrichting van de 
ruimte rond het in november geopende Drawing Centre kwam aan de orde.  
Met de ingebrachte ideeën en wensen van de omwonenden is rekening gehouden 
in de verdere uitwerking van de plannen. 

Verkiezingen Provinciale Staten
Op 2 maart 2011 mochten de inwoners van Hof  van Twente naar het stembureau 
voor de verkiezingen voor Provinciale Staten van Overijssel. In Hof  van Twente 
maakte 62,85% van de kiezers gebruik van het stemrecht. Dat de betrokkenheid in 
onze gemeente groot is, bewijst het provinciale gemiddelde van 57,7%. 

10 jaar Hof van Twente

De viering van het 10 jarig bestaan van Hof  van Twente werd op 16 maart 2011 
gestart met het planten van bomen in de kernen en buurtschappen van Hof  van 
Twente. Dit in combinatie met de boomplantdag waarbij leerlingen van verschil-
lende scholen hebben geassisteerd. In de periode maart-september 2011 zijn op 
lokaal niveau zeer diverse activiteiten georganiseerd in het kader van dit jubileum. 
Thema van dit jubileumjaar was ‘samenwerken en verbinden’. 
De officiële afsluiting van de jubileumactiviteiten vond plaats op zaterdag 10 sep-
tember met een open dag, waarbij gemeentehuis, politiebureau, bibliotheek en  
De Reggehof  de deuren openden voor het publiek. Op het plein voor het  
gemeentehuis presenteerden politie, brandweer, het BuurtOnderhoudsBedrijf  en 
de gemeentelijke buitendienst zich. De geslaagde open dag werd afgesloten met 
een ballonnenwedstrijd en het muzikale ‘Hofspektakel’.

Burgemeester drs. J.H.A. Goudt reikte namens Hare Majesteit de Koningin de 
versierselen uit aan:

:: Mevrouw H.J. Bonzet-Makkinga uit Goor,  
 Lid in de Orde van Oranje Nassau (29-04-2011)
:: Mevrouw E.F. Heilersig-Hargeerds uit Markelo,  
 Lid in de Orde van Oranje Nassau (29-04-2011)
:: Mevrouw B.E. Leijssius-Verbunt uit Delden,  
 Lid in de Orde van Oranje Nassau (29-04-2011)
:: De heer G.J. Poortman uit Markelo,  
 Lid in de Orde van Oranje Nassau (23-09-2011)
:: De heer D.S.J. Schuuring uit Delden,  
 Lid in de Orde van Oranje Nassau (29-04-2011)
:: De heer F.A.J. Tusveld uit Goor,  
 Ridder in de Orde van Oranje Nassau (29-04-2011)
:: De heer G.H.J. Volkerink uit Ambt Delden,  
 Lid in de Orde van Oranje Nassau (29-04-2011)
:: De heer L.A. de Winkel uit Goor,  
 Ridder in de Orde van Oranje Nassau (28-11-2011)

Mevrouw M.Z. Derksen-de Noo uit Diepenheim werd benoemd tot Ridder in de 
Orde van Oranje Nassau. Zij ontving op 18 mei 2011 in Zwolle de onderschei-
ding uit handen van Commissaris van de Koningin, drs. A.Th.B. Bijleveld-
Schouten.

Huwelijksjubilea en 100(+)-jarigen
In 2011 werden verschillende 60-jarige 
bruidsparen bezocht door de burgemeester 
of  loco-burgemeester. Hof  van Twente telde 
in 2011 bovendien vier echtparen die maar 
liefst 65 jaar getrouwd waren en zélfs een 
echtpaar dat al 70 jaar bij elkaar was, het 
echtpaar Schnittger uit Delden. Uiteraard 
werd ook de oudste inwoner van Hof  van 
Twente bezocht op haar verjaardag. 
Mevrouw W. Engberts-Nijhuis uit Goor 
vierde in 2011 haar 104e verjaardag.  
Daarnaast werden nog drie 101-jarigen  
en vier 100-jarigen bezocht. Het bezoeken 
van deze bijzondere jubilarissen is een van 
de eervolle en dankbare taken die het bur-
gemeestersambt met zich meebrengen. 
De bezoekjes, de felicitaties en de  
bloemen worden erg op prijs gesteld,  
ook door de 50- en 55-jarige bruidsparen 
die een bloemetje met gemeentelijke felicita-
tie thuis bezorgd krijgen. 

Reconstructie Stationslaan/Irisstraat Goor
Nadat in mei 2010 goedkeuring was verleend aan de tweede fase van het 
inrichtingsplan Stationslaan/Irisstraat in Goor sloten de uitvoerende werkzaam-
heden van de eerste en tweede fase naadloos op elkaar aan. De omwonenden 
zijn vooraf  betrokken bij het ontwerp van de nieuwe straatinrichting en door 
de inzet van social media konden de belanghebbenden telkens goed worden 
geïnformeerd over de belangrijke stadia in het traject. Een goed voorbeeld van 
de nieuwe en moderne wijze van communiceren. Omdat de overlast voor de 
aanwonenden tijdens de werkzaamheden niet geheel vermeden kon worden, 
heeft op 14 december de feestelijke opening van de vernieuwde Stationslaan en 
Irisstraat plaatsgevonden in aanwezigheid van de buurtbewoners, de aannemers 
en de gemeente. 

Veteranendag 29 juni 2012

Sinds 2005 is het een goede traditie in Hof  van Twente om op lokaal niveau 
de Veteranendag te vieren. Geen reünie, geen herdenking maar een informele 
ontmoeting met en tussen veteranen. Een dag om onze waardering te tonen aan 
alle veteranen voor de inzet tijdens verschillende oorlogen en bij internationale 
vredesmissies. Hof  van Twente telde in 2011 ruim 160 (bij het Veteraneninstituut 
geregistreerde) veteranen van zeer uiteenlopende leeftijd. De jongste veteraan 
was slechts 25 jaar; de oudste maar liefst 94 jaar. 
Op 29 juni 2011 waren 53 oorlogsveteranen te gast in het koetshuis van Kasteel 
Warmelo

Start structuurvisie voor Goor
Hoe ziet Goor eruit over 15 jaar? Waar krijgen functies als wonen en werken de 
ruimte? Welke voorzieningen/waarden moeten behouden blijven? De gemeente 
is in 2011 gestart met het opstellen van een structuurvisie voor Goor. In een 
structuurvisie geeft de gemeente een samenhangend beeld van gewenste en 
mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen tot 2025 voor de kern Goor. Eén van de 
ambities van de gemeente is het realiseren van een kwaliteitsverbetering op 
diverse terreinen: bebouwings- en verkeersstructuren, de overgang van kern 
naar buitengebied en ten aanzien van leegstaande grootschalige panden en 
braakliggende gebieden. Daarnaast wordt er gestreefd naar optimaal behoud 
en benutting van aanwezige voorzieningen/waarden. De vaststelling is in de 
zomer van 2012 voorzien.

Prijsvraag Ideale woonplek
Ter gelegenheid van de nieuwe Eftelingstad Raveleijn kreeg de gemeente Hof  
van Twente maar liefst 100 entreekaarten voor dit sprookjesachtige pretpark, te 
verdelen onder onze inwoners. Jongeren in de leeftijd van 8 t/m 17 jaar werden 
uitgedaagd de voor hen ideale woonplek over tien jaar te presenteren, middels 
een tekening, fotocollage, knutselwerkje, gedicht of  andere creativiteit. Maar 
liefst 34 zeer verrassende inzendingen waren het resultaat, waarbij ook veel 
rekening werd gehouden met duurzaamheid. Voor de jury was het nog een hele 
klus om de beste inzendingen er uit te halen. 
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Jumelages

Het jubileumthema “Samenwerken en verbinden” kwam ook tot uitdrukking bij de 
uitwisselingen met het Hongaarse Keszthely en het Oekraïnse Kiev. 

Van 18 t/m 22 april 2011 waren 49 Hongaren te gast in Hof  van Twente ter  
gelegenheid van het Helikon Festival Nederland. Ook het Helikon Festival heeft 
als leidmotief  samenwerken/samenbinden. Muziek heeft een heel belangrijke 
eigenschap: ze bindt mensen. Ze is in staat om mensen van verschillende plui-
mage tot ontroering en verbroedering te brengen. Samen muziek maken leert 
ons rekening te houden met de ander en respect te hebben voor elkaars cultuur.

Gelijktijdig met de viering van 10 jaar Hof  van Twente is het 20-jarig bestaan 
van het vriendschapsverdrag met het Pechersk District van Kiev gevierd. In 
1991 werd het eerste verdrag gesloten tussen Kiev Pechersk en de voormalige 
gemeente Goor. In 2001 is het verdrag door de gemeente Hof  van Twente her-
bevestigd.  Zeer waardevolle uitwisselingen hebben sinds 1991 plaatsgevonden. 
De feestweek in mei 2011 bevatte een zeer gevarieerd programma van kunst, 
cultuur en culinaire hoogstandjes. 

Overgangsregeling ‘veiligheidsglas’
Met het bestuur van de Stichting Goors School- en Volksfeest is een overgangs-
regeling afgesproken. In het 2011 mocht voor een laatste keer gebruik gemaakt 
worden van het speciale veiligheidsglas. Vanaf  2012 moet men ook in Goor 
overgaan op het gebruik van kunststof  bekers. Ondanks protesten van met name 
de actiegroep “Glashart” is het gemeentebestuur van mening dat de veiligheids-
overwegingen voor hulpverleningsdiensten, de bezoekers, maar ook de organi-
satie en haar vrijwilligers zwaarder moeten wegen. 
Met het schoolfeestbestuur hebben vervolgens constructieve gesprekken plaats-
gevonden over het gebruik van kunststof  bekers tijdens de volgende edities van 
het Goorse School- en Volksfeest.

Eerste kievitsei

Met name in Friesland maar ook in Hof  van Twente is het een goed gebruik 
dat het eerst gevonden kievitsei wordt aangeboden aan de burgemeester. Op 
zondag 20 maart 2011 vond de heer Roewen een nest in het weiland aan de 
Gorsveldweg. De dinsdag daarna nam burgemeester Goudt het eerste kievitsei 
in Hof  van Twente symbolisch in ontvangst. 

Besluitvorming Landgoed Hof van Twente was zorgvuldig
Zowel de Raad van State als de rechtbank Almelo concludeerden dat de  
besluitvorming over het bestemmingsplan Landgoed Hof  van Twente zorgvuldig 
was gedaan. De rechtbank oordeelde dat de gemeente niet onrechtmatig heeft 
gehandeld en niet is tekortgeschoten in de nakoming van de samenwerkings-
overeenkomst door het bestemmingsplan niet vast te stellen en een verbod tot 
uitponding te eisen. Alle vorderingen van de ontwikkelaars zijn afgewezen.
Uiteraard is de gemeente blij met deze uitspraak. 

Koninklijke onderscheidingen

In 2011 werden maar liefst negen inwoners van Hof  van Twente verblijd met 
een Koninklijke onderscheiding vanwege bijzondere verdiensten voor  
de samenleving.  

Mevrouw W. Engberts-Nijhuis
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Keurmerk Veilige Scholen

Op 16 november 2011 ontving de Albatrosschool in Goor het Keurmerk Veilige 
Scholen. Deze school was de laatste van alle basisscholen in Hof  van Twente 
die voorzien is van een brand- en inbraakbeveiligingsinstallatie. 
Het is niet onvoorstelbaar dat gedurende de openingstijden van de school een 
brand kan uitbreken. Ook zijn schoolgebouwen steeds vaker het doelwit van 
uiteenlopende vormen van criminaliteit en vandalisme. Schoolbesturen en ge-
meente willen de school een veilige plek laten zijn voor leerlingen, docenten en 
medewerkers. Om de veiligheid te kunnen garanderen moet het schoolgebouw 
aan bepaalde eisen voldoen. Ook de verzekeraar stelt eisen op het terrein van 
inbraak- en brandbeveiliging. 
De Zwaluw in Markelo was de eerste school die in februari 2010 het Keurmerk 
Veilige school ontving. Vervolgens zijn bij alle andere scholen de brand- en 
inbraakbeveiligingsinstallaties geplaatst. De scholen moesten daarvoor ook zelf  
aan het werk. Zij hebben ontruimingsplannen geschreven, ontruimingsplatte-
gronden gemaakt, oefeningen gehouden en BHV-ers opgeleid. 
Het Keurmerk Veilige Scholen is een keurmerk dat door een onafhankelijke stich-
ting wordt afgegeven. Er vindt jaarlijks een inspectie plaats om te controleren of  
alles nog in goede staat is.
Aan de uitreiking van dit laatste Keurmerk aan de Albatrosschool werd een 
feestelijk tintje gegeven waarbij de leerlingen uit de groepen 1 en 2 zijn betrok-
ken. Wethouder Van Zwanenburg arriveerde met het plakkaat en een kleine 
attentie voor de kinderen in een brandweerauto bij de school.

Duurzaamheid 

De gemeenteraad heeft eind 2010 het projectvoorstel duurzaamheid Hof  van 
Twente vastgesteld met als doel het realiseren van een zo duurzaam mogelijke 
gemeente. In dat kader zijn subsidieregelingen opengesteld voor de installatie 
van zonnepanelen bij agrarische bedrijven en particuliere woningen evenals voor 
het uitvoeren van een energiescan en het treffen van isolerende maatregelen bij 
particuliere woningen. Om inwoners en bedrijven te informeren over deze sub-
sidieregelingen, maar ook over energiebesparing en duurzame energie is een 
digitaal energieloket geopend. Ook is gestart met het opstellen van een energie-
visie voor de gehele gemeente en een visie voor een energieneutrale woonwijk 
(De Esch 3) in Markelo. Het energieverbruik van gemeentelijke gebouwen is in 
beeld gebracht en op basis daarvan wordt onderzocht welke energiebespa-
rende maatregelen getroffen kunnen worden. In het kader van een educatiepro-
gramma is gestart met het maken van leskisten voor scholen. 

Veel belangstelling voor zonnepanelen bij agrariërs
Ongeveer 100 agrariërs in Hof  van Twente toonden belangstelling voor de  
gemeentelijke stimuleringsregeling voor zonnepanelen op agrarische bedrijven. 
De gemeenteraad stelde hiervoor € 500.000,- beschikbaar. Op 1 juli 2011 werd 
de regeling voor zonnepanelen opengesteld. Er was zoveel belangstelling voor 
dat op de eerste dag het budget al bijna twee keer werd overschreden. Door 
een openbare loting werden 19 deelnemers geselecteerd. Met de subsidie  
worden de uitgaven aan zonnepanelen in de helft van de tijd terugverdiend,  
gemiddeld 8-10 jaar. Het doel is dat de agrarische bedrijven door de zonne- 
panelen zichzelf  zoveel mogelijk van hun eigen energie voorzien.

Bezwaarschriften en klachten
 
Behandeling bezwaarschriften
In 2011 zijn er 130 bezwaarschriften ingediend. Het betreft een stijging van het 
aantal bezwaarschriften ten opzichte van de voorgaande jaren. In 2009 ontving 
de gemeente 91 bezwaarschriften, terwijl in 2010 het aantal bezwaarschriften 
steeg naar 101. De stijging van het aantal bezwaarschriften in 2011 heeft onder 
andere te maken met de gevolgen van de wijziging van de Verordening  
Leerlingenvervoer. Hiertegen zijn alleen al 30 bezwaarschriften ingediend. 
De onafhankelijke commissie bezwaarschriften zal op korte termijn haar jaarver-
slag uitbrengen over 2011. Hierin wordt o.a. uitgebreid ingegaan op het aantal  
bezwaarschriften per afdeling, de soorten bezwaarschriften en de behande-
lingstermijnen. 

Jaarverslag Klachtenbehandeling 
Het aantal geregistreerde klachten in 2011 bedroeg 36. Dit betreffen de schrifte-
lijk klachten die bij de klachtencoördinator terecht komen en als zodanig worden 
geregistreerd. Ten opzichte van 2010 is er een toename van het aantal klachten. 

deld één op de acht werknemers ook mantelzorger. Bij de gemeente zijn er 
afdelingen waar dit zelfs één op de zes is, en bij het OPO is dit vergelijkbaar. 
Op 26 mei 2011 ontvingen zowel gemeente Hof  van Twente als OPO Hof  van 
Twente de ‘Erkenning voor mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid’.

In november 2011 heeft de gemeente Hof  van Twente zich ook als samenwer-
kingspartner verbonden aan het thema “Werk en Mantelzorg”. Steeds meer 
partijen (werkgevers, gemeenten en sociale partners) onderkennen het belang 
van een goede werk- privé balans, waarbij ook werknemers met mantelzorgtaken 
meer aandacht krijgen. Daarnaast vervult Hof  van Twente een soort van ambas-
sadeursfunctie en als inspiratiebron voor andere gemeenten.

Burgernet

Op 9 juni 2011 is door burgemeester Goudt en de clusterchef  van de politie, de 
heer Bokdam, het convenant Burgernet getekend. Een uniek samenwerkingsver-
band tussen gemeente, politie en burgers.
Burgernet is een telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrij-
ven uit de gemeente. Na bijvoorbeeld een melding van een inbraak of  vermis-
sing van een kind kan de meldkamer van de politie een Burgernetactie opstar-
ten. Burgernetdeelnemer krijgen een ingesproken bericht of  een SMS-bericht 
met het verzoek uit te kijken naar een persoon waarvan het signalement duidelijk 
is omschreven. Einde 2011 had 10% van de huishoudens in Hof  van Twente zich 
voor Burgernet geregistreerd. Opgeven via www.burgernet.nl kan nog steeds!

Jongerenontbijt
Ruim 40 jongeren namen op 13 mei 2011 deel aan het jongerenontbijt in het 
kader van jongerenparticipatie. Alle kernen waren daarbij vertegenwoordigd en 
er was een goede mix tussen mannen en vrouwen, allochtonen en autochtonen. 
Verschillende onderwerpen kwamen aan de orde. Eén ding is wel helder,  
jongeren willen graag met de gemeente meedenken over bepaalde vraagstuk-
ken. Het hoeft hierbij niet alleen te gaan over onderwerpen die alleen  
betrekking hebben op jongeren, maar ook de termen leefbaarheid en  
werkgelegenheid kwamen regelmatig over tafel. Er heeft zich een aantal jonge-
ren spontaan aangemeld die mee willen denken over de communicatie tussen 
jongeren en de gemeente en over de opzet van een jongerenplatform. 

Maand van de Hofcultuur
In de Maand van de Hofcultuur (november) zijn via een online forum de jongeren 
in de leeftijd van 18 tot 25 jaar gepolst over cultuur. Veel jongeren zijn dagelijks 
bezig met cultuur maar er zich niet van bewust. De resultaten van het forum 
worden betrokken bij het opzetten van een Cultuurnota. 
Ook is in de Maand van de Hofcultuur gebruik gemaakt van de nieuwe media. 
In november is een dagelijkse stelling over culturele aspecten in Hof  van Twente 
getwitterd door portefeuillehouder Pieter van Zwanenburg. 

Hofpanel
In 2011 is drie keer het Hofpanel geraadpleegd. De eerste peiling had betrek-
king op de gemeentelijke bezuinigingen. De meest in het oog springende con-
clusies uit de opiniepeiling was dat er onder de inwoners een groot draagvlak 
(79%) is voor de gemeentelijke bezuinigingen. Volgens 67% van de deelnemers 
wordt dit het best bereikt door de uitgaven te verminderen in plaats van de 
inkomsten te verhogen, 29% kiest voor een combinatie van beide maatregelen. 
Een  meerderheid van 55% adviseert de gemeente terughoudend te zijn met 
nieuwe investeringen terwijl een kwart van de deelnemers van mening is dat er 
ook in deze tijd geïnvesteerd moet worden.

In de tweede peiling mochten inwoners zich uitspreken over twee plannen voor 
het voormalige stadhuis in Delden. Bijna 1200 inwoners namen deel aan de  
peiling en een kleine meerderheid (52,8%) koos voor het plan “Paviljoen  
Delden”. Uiteindelijk gaven ook het college van burgemeester en wethouders  
en de gemeenteraad de voorkeur aan dit plan, dat voorziet in sloop van de  
aanbouw van het stadhuis, bouw van een losstaand restaurant, winkels,  
een appartement en zes Bed & Breakfast-kamers. 

De derde peiling betrof  een onderzoek naar de bekendheid van Loes, Centrum 
voor Jeugd en Gezin en de behoefte aan informatie over opvoeden. Uit het panel 
kwam naar voren dat vijf  op de zes panelleden recent opvoedvragen had en dat 
ouders graag hun informatie via een website, via andere ouders en gesprekken 
met deskundigen krijgen. 63% van de panelleden kent Loes, vooral via het Hof-
weekblad. De naamsbekendheid van Loes is groot in Hof  van Twente, maar kan 
nog zeker vergroot worden. Ouders zien nog te weinig van Loes terug op scho-
len, kinderopvang en in de consultatiebureaus. Loes wordt wel positief  ervaren.

Toen werden er 19 klachten geregistreerd. Eind mei 2012 zal er een jaarverslag 
over de ingediende klachten in 2011 worden uitgebracht waarin onder andere 
zal worden ingegaan op de wijze van behandeling en de behandelingstermijn. 

De gemeente Hof  van Twente is bij de Nationale ombudsman in Den Haag 
aangesloten als externe klachtenvoorziening. Voordat deze externe voorziening 
kan worden benaderd, dient een klacht eerst door de gemeente zelf  behandeld 
te zijn.

 
Dienstverlening
14+netnummer in gebruik
Sinds 31 maart 2011 is de gemeente telefonisch ook bereikbaar via het nummer 
14 gevolgd door het netnummer 0547. Een aanvullende service om de gemeen-
te nog gemakkelijker te kunnen bereiken. Het telefoonnummer 0547-858585 blijft 
ook in gebruik.
Op 7 april 2011 werd met tien andere Twentse gemeenten het convenant  
getekend waarmee de onderlinge samenwerking werd bezegeld tot een  
gelijktijdige invoering van het 14+netnummer. De eerste regio in Nederland  
die het nieuwe telefoonnummer gelijktijdig heeft ingevoerd. In 2015 is iedere  
gemeente bereikbaar onder het 14+netnummer.

Gewijzigde openingstijden gemeentehuis; ’s middags op  
afspraak
Vanaf  20 juni 2011 gelden voor het gemeentehuis gewijzigde openingstijden.  
’s Middags kan men voortaan alleen nog op afspraak terecht bij de Publieksba-
lie. Door deze wijziging worden wachttijden voorkomen en is het mogelijk gelijk 
de juiste medewerker de vraag of  het verzoek van de inwoners te laten  
beantwoorden.
Aan het einde van het jaar werd geconstateerd dat het voor velen nog wel  
wennen is om voor het aanvragen of  ophalen van rijbewijs of  reisdocument een 
afspraak te maken. In de ochtenden en met name bij de avondopenstelling op 
maandag zijn de wachttijden vrij groot door het grote aantal bezoekers.

 
Participatie 
Start aanleg BinnensteBuitenBos
In 2011 werd gestart met de aanleg van het BinnensteBuitenBos in Diepenheim, 
een groene speeloase in het hart van Diepenheim. De basis van dit plan is de 
prijsvraag “Speelidee’ uit 2007 waarbij kinderen werd gevraagd een ideale 
speelplek te ontwerpen. Enkele enthousiaste ouders hebben het speelidee  
verder uitgewerkt en met financiële steun van diverse organisaties, waaronder de 
gemeente Hof  van Twente, is in 2011 door vrijwilligers heel hard gewerkt aan het 
BinnensteBuitenBos. De officiële opening is voorzien in het voorjaar van 2012. 

Hof van Twente mantelzorgvriendelijk
Mantelzorgers in Hof  van Twente geven relatief  meer en langduriger hulp dan 
mantelzorgers in gemeenten van gelijke grootte. Dat blijkt uit een onderzoek dat 
onderzoeksbureau SGBO hield onder mantelzorgers in Hof  van Twente. Maar 
liefst 41% van de mantelzorgers verleent gemiddeld meer dan 25 uur per week 
hulp. In referentiegemeenten is dat gemiddeld 23%. 
Met de uitkomsten van het onderzoek wil de gemeente, samen met betrokken 
organisaties, kijken of  de taken die de mantelzorger op zich neemt anders geor-
ganiseerd kunnen worden (bijv. door het aanbod vanuit de collectieve voorzienin-
gen daarop aan te passen). Het gevoel van overbelasting kan zo teruggedron-
gen worden. Uit het onderzoek blijkt eveneens dat mantelzorgers nog relatief  
weinig gebruik maken van de verschillende mogelijkheden voor ondersteuning. 
Bijvoorbeeld ondersteuning in de vorm van praktische hulp, respijtzorg of  een 
financiële tegemoetkoming. Het onderzoek geeft verder zicht op de situatie van 
de mantelzorgers en hun motieven om hulp te verlenen.

Ook naar de eigen werknemers toe vindt de gemeente Hof  van Twente man-
telzorg belangrijk. De gemeente heeft in 2011 een mantelzorgvriendelijk perso-
neelsbeleid in haar organisatie ingebed en een handleiding hierover opgesteld 
waar andere gemeenten hun voordeel mee kunnen doen. Ook de Stichting 
Openbaar Primair Onderwijs Hof  van Twente heeft met hulp van de gemeente 
een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid ingevoerd. In Nederland is gemid-

Gemeenteraad
Installatie waarnemend burgemeester
Op 14 februari 2011 werd een buitengewone raadsvergadering gehouden. Na 
het afnemen van de eed door Commissaris van de Koningin drs. A.Th.B. Bijleveld-
Schouten volgde de installatie van de heer drs. J.H.A. Goudt tot waarnemend 
burgemeester van deze gemeente voor de duur van één jaar. In september 2011 
besloot de Commissaris van de Koningin de waarnemingstermijn te verlengen tot 
juni 2013, gelet op onder meer het ontwikkeltraject waarin de gemeentelijke organi-
satie zich bevind.

Verbetering Regge door Goor
Het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit en de waterhuishouding zijn de belang-
rijkste argumenten voor de verbeteringsplannen van de Regge door Goor. Het 
waterschap Regge en Dinkel en de gemeente hebben hiervoor de handen in een 
geslagen. Bij het opstellen van de plannen hebben de direct aanwonenden en 
andere belanghebbenden inbreng gehad. In de gemeenteraad van juli 2011 heeft 
hierover besluitvorming plaatsgevonden. De uitwerking van de plannen heeft zich 
in eerste instantie met name beperkt tot het deel van de Regge gelegen tussen de 
Markeloseweg en de Wheeweg. Eind van het jaar zijn daar ook de eerste werk-
zaamheden begonnen. In de loop van 2012 zullen op meerdere plaatsen langs de 
Regge werkzaamheden plaats gaan vinden.   

Conferentie demografische ontwikkeling
In september 2011 bracht de gemeenteraad een tweedaagse studiereis naar  
Parkstad Limburg, een samenwerkingsverband van 8 Limburgse gemeenten.  
In Zuid-Nederland is al sprake van een bevolkingskrimp. In sommige plaatsen is het 
inwoneraantal al met 3% teruggenomen. 
De gevolgen van de bevolkingskrimp beginnen zich ook af  te tekenen in onze  
gemeente. Wat betekent dit voor onze beleidsvorming? Zien we krimp als een  
bedreiging of  juist als een kans? Hoe kunnen we ons nu al voorbereiden en krimp 
een plek geven in alle beleidsterreinen? Welke keuzes moeten we gaan maken? 
Deze vragen hebben centraal gestaan tijdens de Krimpconferentie Hof van Twente 
op maandag 14 november 2011. Bij deze conferentie waren naast raads- en 
collegeleden ook ambtelijke medewerkers aanwezig.
In 2012 en verder zal een verdere invulling worden gegeven aan de bewustwording 
rondom het thema bevolkingsdaling in de gemeente Hof van Twente.

Symposium 10 jaar Hof van Twente
Op initiatief  van enkele raadsleden werd op 22 september 2011 een symposium 
’10 jaar Hof van Twente’ gehouden. Dankzij de medewerking van diverse sprekers 
en het publiek werd het symposium een groot succes. De algemene conclusie was 
dat inwoners van Hof van Twente zich geen Hof van Twentenaar voelen, ze blijven 
zich vooral verbonden voelen met de kern waarin ze wonen. Ze zien echter wel de 
opbrengsten van de samenvoeging gedurende de afgelopen tien jaar.


